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ZAHTEVAZA SKLIC IZREDNESEJE DRZAVNEGASVETA
IN
PREDLOGZ OBRAZLOZITVIJO ZA SPREJEMODLOZILNEGAVETA
Podpisani drlavni svetniki na podlagi 53. clena Zakona o DrZavnemsvetu
(Uradnilist RS, 5t. 100/2005-UPB1)in 32. dlenaPoslovnikaDrZavnegasveta
(Uradni list RS, 5t. 70/08, 73log in 101/10))zahtevamosklic izredne seje
DrZavnegasvetaz naslednjotodko dnevnega reda:
1. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
ki ga je DrZavnizbor sprejelna 25. seji,7. 3.2011.
DrZavni svet naj od Driavnega zbora zahteva, da o Zakonu ponovno
odloda.
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ObrazloZitev:
Predlagateljizahteve smo prepri6ani, da sprejeti zakon prina5a veliko
negativnihposledic,predvsemza obdine,ki se jim zmanj5ujevloga in pomen
za regionalni razvoi, kljub temu, da so najvedje gonilo skladnej5ega
nega razv$a v Sloveniji.
regionaf
Zakon,ki sistemskoureja podro6jeregionalnegarazvqa in bistvenovpliva na
defovanjeobdin, bi moral biti usklajenz reprezentativnimazdruienjema obdin
Slovenije,kar pa ni. Obe zdruZenjista namredbili v postopekpripravezakona
vkljudeniSele na koncu postopka,kar po na5i oceni kaZe na odnos Vlade do
ob6in oz. njihovih reprezentativnihzdruZenj. SluZba Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko ie z ZdruZenjemob6in Slovenije sicer
uskladila vsebino nekaterih dolodenih 6lenov, ki so nato rezultirali v
amandmajih poslancev koalicije in bili sprejeti na matidnem odboru
DrZavnegazbora,vendar je bil na plenarnemzasedanjuDrZavnegazbora k
Dopofnjenemupredlogu zakona sprejet amandma k dolodbi o razvojnem
svetu regije,s katerim se je spremenilanjegovasestava, ki pa je v nasprotjus
zdruZenjSlovenijein DrZavnegasveta.
stali5demobeh reprezentativnih
Zakon bo ob6inam prinesel veliko dodatnih, tako finandnih kot ostalih
obveznosti, pripozna jih namred zgoll pri zagotavljanju sredstev za
zagotavljanjeizvajanja regionalnihprojektov,po drugi strani pa jim jemlje
veliko pristojnosti,predvsem pri odlo6anjuo porabi regionalnegadenarja.
Zakon namre6 ukinja dosedanjo ureditev organov razvojne regije, saj se
dosedanji regionalni razvoini svet in svet regij, v katerih so imeli vedino
Zupani, zdruZqeta oz. nadomeidata z enotnim organom razvojne reg'tje,
razvojnim svetom regije. Razvojni svet regije bodo sestavljali predstavniki
obdin,predstavnikigospodarstvav regiji in predstavnikinevladnihorganizacij
v regiji, pri demer bo Stevilopredstavnikovobdin enako Stevilupredstavnikov
gospodarstva, Stevilo predstavnikov nevladnih organizaclj pa bo enako
Stevilu, ki je enako polovici Stevilu 6lanov, ki jih predlagajo obdine.
Predstavnikiobdin na obmodju upravne enote se volijo izmed izvoljenih
ob6inskihfunkcionarjev,kandidateza predstavnikegospodarstvain nevladnih
organizacijpa predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih
organizacij,ki imajo sedeZna obmo6juregij.Za 6lane sveta so izvoljenitisti
kandidati,za katere je glasovala ve6ina ob6inskih svetov, ki predstavljajo
vedinoprebivalkin prebivalcevvseh ob6inna obmodjuupravneenote.

Predlagateljizahteve smo prepridani,da tovrstna ureditevmo6no zmanj5uje
vpliv ob6in na odlodanjeo regionalnihprogramih,saj bodo obdinezastopane
le 40 o/o,polegtega pa tak5naureditevzanemarjamanjSeobdine.
ZSRR-2 ne vsebuje nobenihdolodbo dveh kohezijskihregijah na ravni EU.
Slovenijaje oktobra 2005, takoj po sprejetjuZakona o spodbujanjuskladnega
regionalnegarazvga (Uradni list RS, 5t. 93/2005),poslala Evropskikomisiji
predlog oblikovanjadveh kohezijskihregij: Vzhodna Slovenija in Zahodna
Slovenija. Postopek obravnave slovenskega predloga je bil dokon6an z
objavodopolnilk uredbio statistidniklasifikacfiNUTS v Uradnemlistu EU 10.
februarja 2007. Nova teritorialnadlenitev Slovenijev Evropski uniji je bila
uveljavljenaz enoletnim odlogom, to je 1. 1. 2008. Pred tem datumom
kohezijskihregiji zato ni bilo mogodedejanskouveljaviti.
Teritoriafnadlenitevna dve kohezijskiregiji bo vplivala naizvalanie kohezijske
politikein politikokonkurenceEU v obdobjupo letu 2013, kajti Slovenijakot
cefota je v zadryih letih 2e presegla raven razvitosti, ki 5e omogo6a
pridobivanjeopisanih najugodnej5ihstatusov.Glede na to, da v Zakonu ni
nobenih dolodb o tem, obstaja boiazen, da se Slovenija 2e vnaprej
odpovedujesredstvomkonvergenceza naslednjofinandnoperspektivo2O14'
2020. Nevkljuditevdveh kohezijskih regij v zakon pomeni tudi, da bodo v
obdobju naslednje finandne perspektive o projektih iz kohezijske regije
Vzhodna Slovenija in je 5e upravidenado sredstev iz Cilla 1, odlodali iz
Ljubfjane,zaradi 6esar bo odlodanje5e bolj centralizirano,to pa nikakor ne
zasledujedejanskimpotrebamna regionalnemnivoju.
ZSRR-2 ne zagotavlja nobenih virov drZavnih spodbud za zagotavljanje
skladnegaregionalnegarazvoja, kot je to dolodenov veljavnem Zakonu o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoia (ZSRR-1, 2312005).Veljavni
zakon namref dolo6a, da se obseg drZavnihspodbud za skladni regionalni
o/o
razvojpostopoma poveduje in v obdobju 2007-2013doseZe 1,5 BDP-ja.V
sprejetem ZSRR-2 pa to ni predvideno,kar pomeni, da za spodbujanja
skfadnegaregionalnegarazvojane bo predvidenihnobenih sredstev, razen
sredstevza ukrepeendogeneregionalnepolitike,ki pa 5e zdaledne dosegajo
1,5 o/oBDP. To posredno lahko pomeni zaviranie razvoia ob6in, saj se jim
ukinjamoZnostdrpanjaz zakonomdolo6enihsredstev.
ZSRR-2 predvidevauresnidevanjeregionalnegarazvojnegaprograma s t.i.
dogovorom za razvoj regije, ki naj bi bil dvostranski izvedbeni akt, sklenjen
med Vlado in razvojnimsvetom regije,vkljudevalpa naj bi klju6nesektorskein
regijske projekte ter dolodal vire financiranja teh projektov. Predlagatelji
zahtevevidimo problemv tem, da se bodo dogovoriza razvoj regije sklepali

za Stiriletnoobdobje,kar je popolnomanefleksibilensistem, zaradi katerega
bo veliko projektov izostalo. Dogovore za razvoj regije bo potrjevala Vlada,
kar bo 5e povedalostopnjo centralizacijein pomeni velik odmik od nadela
subsidiarnosti.
Po trenutno veljavnemu Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega
razvola se je regionalni razvojni program uresnidevalz izvedbenim nadrtom
regionalnegarazvojnegaprograma,ki ga je potrjevalsvet regije, kar je teZilok
vedji decentralizactliodlodanja, poleg tega pa je bilo izvedbeni na6rt
regionalnegarazvojnegaprogramamogodespreminjatiglede na potrebe na
terenu. Z dogovoromza razvoj regije, kot ga predvidevaZSRR-2, pa bodo
projektidolodenivnaprej za Stiriletnoobdobje, ne glede na to, ali se bodo
razmerespremenile,podalj5alipa se bodo tudi postopki izvajanjaprojektov,
saj bodo vsi regionalniprojektimorali iti skozi vladno proceduro,kar pomeni
ved mesecevdodatnegausklajevanja.
ZSRR-2 doloda, da mora vsaka Regionalna razvoina agencija (v
nadaljevanju:RRA) zaposliti Stiri regionalne menedZerje, ki naj bi bili
strokovnousposobljenikadri za opravljanjesplo5nihrazvojnihnalog v regiji.
Predlagateljizahteve se spra5ujemo,ali je uveljavitevtak5nega institutares
potrebna,saj smo prepridani,da to pomenizgolj dodatne stro5ke,predvsem
za ob6ine,in nobene dodane vrednosti.Ustreznouveljavljanjeteh dolodb ne
bo mogode brez dodatnega zaposlovanja,kljub temu, da je predlagatelj
zakona zatrdil, da bo to mogode s prerazporeditvijoznotraj obstojede kvote
zaposlitev v SluZbi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Nekateri RRA-ji imajo Ze sedaj zadostno Stevilo usposobljenihkadrov, ki
opravljajo splo5ne razvolne naloge v regiji, zato ie institut "regionalnega
menedZerja"popolnoma nepotreben, obstaja pa bojazen, da bo na osnovi
s katerimibo nekdo ponovno
ZSRR-2potrebnoveliko dodatnihizobra2evanj,
dobro zaslu2il. Ta izobralevarya pa bodo posredno morale kriti predvsem
RRA-jev.
obdine,kot ustanoviteljice
Pogoji za obmejna problemskaobmo6ja,ki jih predvidevaZSRR-2, so po
na5em mnenju preostri. Doloda namre6, da obmejna problemskaobmodja
obsegajoobmejneobdinein obdine,ki neposrednomejijona obmejneob6ine,
vendarso kot obmejneobdinedefiniranetiste obdine,v katerihved kot 50 %
prebivalcevZivi v 10-kilometrskemobmejnem pasu in imajo primanjkljaj
delovnih mest ter podpovpredno gostoto poselitve. Po na5em mnenju bi
moralebiti obmejneobdinevse ob6ine,ki imajo celotnosvoje ozemljeali del
ozemlja v 10-kilometrskemobmejnem pasu. Tak5en kriterij je namre6 Ze
uveljavljen na meji z Republiko Hrva5ko, kjer se veliko ob6in sooda z

razvojnimiteZavami, zato je tak5no omejevanje,kot ga predvidevaZSRR-2,
nerazumljivo.
Predlagateljizahteve smo prepridani,da bi se dalo stanje na podrodju
regionafnega razvoja, ki bi vkljudevalo dodatne ukrepe za obmejna
problemska obmodja, dodatne zadasne ukrepe razvojne podpore za
problemskaobmodja z visoko brezposelnostjoter nujne ukrepe regionalne
politike, izbolj5ati s spremembami nekaterih dlenov trenutno veljavnega
ZSRR-1 in ocenjujemo,da bo ZSRR-2, predvsem obdinam,prinesel veliko
ved Skodekot koristil

